Verloskunde

Poliklinisch bevallen

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Wat is poliklinisch bevallen?

Poliklinisch bevallen wil zeggen bevallen in het ziekenhuis onder leiding van
uw eigen verloskundige. Deze wordt hierbij geassisteerd door een
kraamverpleegkundige van het ziekenhuis. U kunt ook de kraamverzorgende
meenemen van het bureau waar u zich hebt ingeschreven. Na de bevalling
gaaat u in overleg met de verloskundige naar huis. Meestal binnen
3 uur. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt alleen materiaal en ruimte
ter beschikking gesteld.

Hoe meldt u zich aan?

U kunt zich bij het ziekenhuis aanmelden voor uw poliklinische bevalling ná
de 3e zwangerschapsmaand. Dit doet u in overleg met uw verloskundige.
Van uw huisarts of verloskundige ontvangt u een inschrijfformulier
“poliklinisch bevallen”. Dit stuurt u op naar de afdeling Obstetrie &
Gynaecologie.

Hoe is de financiële afwikkeling?

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de poliklinische bevalling. De
eventuele vergoeding voor de verloskundige zijn hierbij niet inbegrepen.
Afhankelijk van uw verzekering zal een deel van de ziekenhuiskosten door
u zelf betaald moeten worden. Nadat u poliklinisch bevallen bent in het
ziekenhuis, stuurt de afdeling Administratie u een rekening. Het is belangrijk
dat u bij uw verzekering vraagt hoe voor u de regeling is.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Het is belangrijk dat u de nodige spullen meebrengt zoals:
nachtgoed, toiletartikelen, babykleertjes, maxicosi etc.
Denk verder aan het meenemen van:
• Legitimatiebewijs,
• verzekeringspapieren,
• stickervel met uw gegevens,
• uw zwangerschapskaart.

Vervoer

Voor het vervoer van en naar het ziekenhuis moet u zelf zorgen. Hiervoor
krijgt u meestal geen vergoeding van uw verzekering.

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt over het poliklinische
bevallen, kunt u altijd terecht bij uw huisarts of verloskundige.
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